
PRIVACYVERKLARING SING IN TUNE

Hier vind je de privacyverklaring (AVG) van Sing in Tune. Hierin wordt 
omschreven hoe er om wordt gegaan met jouw persoonlijke gegevens die
worden verzameld door Sing in Tune.

Inleiding
Je leest de privacyverklaring van popkoor Sing in Tune. Als je lid wordt, worden er bepaalde gegevens 
van jou door Sing in Tune verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan 
wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 
Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door 
Sing in Tune, neem dan gerust contact op! 

Sing in Tune 
KvK 27322099
Postadres: Schubertlaan 184, 2324 EC Leiden
Mail: info@singintune.nl
Contactpersoon m.b.t. privacygegevens: Arine van Vliet (e-mail: privacy@singintune.nl)

Doel gegevensverzameling en persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens van de leden van Sing in Tune om gezamenlijk als koor in 
verenigingsverband te kunnen zingen. Wij gebruiken de gegevens voor:

– bijhouden ledenadministratie door het bestuur voor de registratie van het lidmaatschap en de
betaling van de contributie. Dit bestand staat op de computer van de penningmeester en 
bevat de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, stemgroep, jaar van start 
lidmaatschap.

– financiele administratie: bij het innen van de contributie of het uitbetalen van declaraties 
beschikken wij ook over de IBAN rekeningnummers via het internetbankieren bij onze bank 
SNS. Deze gegevens slaan wij zelf nergens op.

– bijhouden van een ledenlijst die uitsluitend wordt gedeeld met de andere leden, via een 
besloten deel van de website, om als leden onderling met elkaar contact op te kunnen nemen.
Deze ledenlijst bevat naam, adres, telefoonnummer, e-mail. 

– bijhouden van een online smoelenboek op een besloten gedeelte van de website. Dit 
smoelenboek bevat een portretfoto en naam en eventueel functie binnen de vereniging.

Foto-, film- en geluidsopnames
Soms worden van een repetitie of optreden  foto-, film- en geluidsopnames gemaakt. Op de website 
en op social media kunnen deze worden gepubliceerd. Hierbij zal geen verwijzing naar 
persoonsgegevens worden gepubliceerd, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Foto’s van besloten bijeenkomsten zoals koorfeestjes komen uitsluitend op de besloten pagina’s van 
de website. Groepsfoto’s kunnen altijd en overal gepubliceerd worden. Persoonlijke foto’s (close-up) 
of van een groep kleiner of gelijk aan vijf personen worden alleen gepubliceerd na toestemming van 
de geportretteerden. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Popkoor Sing in Tune bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor 
de volgende persoonsgegevens:
Gedurende het lidmaatschap: persoonsgegevens zoals hierboven genoemd in de ledenadministratie 
van de penningmeester en op de ledenlijst en het smoelenboek op het besloten deel van de website.



Na beëindiging van het lidmaatschap: je persoonsgegevens worden verwijderd uit de 
ledenadministratie, ledenlijst en smoelenboek. Wij vragen jouw toestemming om je naam en e-mail 
voor onbepaalde tijd te bewaren om je te mogen informeren over toekomstige optredens of 
feestelijke bijeenkomsten.

Foto-, film- en geluidsopnames, zonder persoonsnamen worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sing in Tune verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Sing in Tune blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van gegevens
Sing in Tune gebruikt op haar website geen cookies. 
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën  gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd in de eerdergenoemde omgeving. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popkoor Sing in Tune en heb je het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 
genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar privacy@singintune.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Op deze kopie moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en 
BSN onleesbaar zijn gemaakt. (Dit ter bescherming van je privacy). 
Je kunt het verzoek natuurlijk ook persoonlijk mondeling indienen bij één van de bestuursleden. We 
reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Sing in Tune wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 15 mei 2018


